
 
ระเบียบวธีิปฏิบติัส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

วำ่ดว้ยกำรรับส่งขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2557 

(ฉบบัประมวล) 
     

เพื่อใหก้ำรรับส่งขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ระหวำ่งผูส่้งขอ้มูลซ่ึงเป็นบุคคลภำยนอก 
กบัส ำนกังำนมีควำมปลอดภยัเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล สอดคลอ้งกบัทำงปฏิบติั และทนัต่อ 
กำรเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี จึงเป็นกำรสมควรจดัใหมี้ระบบและวธีิปฏิบติัท่ีสำมำรถยนืยนัไดว้ำ่
ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นของผูส่้งขอ้มูลและกำรส่งขอ้มูลนั้นไดก้ระท ำโดยบุคคลท่ีมีสิทธิจริง และ
สำมำรถตรวจสอบไดว้ำ่ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีส ำนกังำนไดรั้บนั้นเป็นขอ้มูลเดียวกบัท่ีผูส่้งขอ้มูล 
ไดน้ ำส่ง ตลอดจนสำมำรถรักษำควำมปลอดภยัขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์โดยป้องกนัมิใหบุ้คคลอ่ืน 
ท่ีไม่เก่ียวขอ้งล่วงรู้ขอ้มูลท่ีรับส่ง ส ำนกังำนจึงออกระเบียบวธีิปฏิบติัไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ระเบียบวธีิปฏิบติัน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2557  เป็นตน้ไป 

ขอ้ 2   ใหย้กเลิก 
(1)  ระเบียบวธีิปฏิบติัส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

วำ่ดว้ยกำรรับส่งขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2547  ลงวนัท่ี 17 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2547   
(2)  ระเบียบวธีิปฏิบติัส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

วำ่ดว้ยกำรรับส่งขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2547  (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 23 มกรำคม พ.ศ. 2550   

ขอ้ 3   ในระเบียบวธีิปฏิบติัน้ี 
“นิติบุคคลผูส่้งขอ้มูล”  หมำยควำมวำ่   นิติบุคคลท่ีมีหนำ้ท่ีส่งขอ้มูลต่อส ำนกังำนและ

ไดท้  ำควำมตกลงในกำรน ำส่งขอ้มูลต่อส ำนกังำนในรูปของขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ 
1“เจำ้หนำ้ท่ีปฏิบตัิกำร”  หมำยควำมวำ่   กรรมกำร พนกังำนท่ีไดรั้บมอบอ ำนำจ 

ให้ปฏิบติักำรแทนนิติบุคคลผูส่้งขอ้มูลในกำรส่งขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อส ำนกังำน และใหร้วมถึง
บุคคลอ่ืนซ่ึงเป็นผูรั้บด ำเนินกำรใหแ้ก่นิติบุคคลผูส่้งขอ้มูลเพื่อกำรดงักล่ำวดว้ย 

 

                                                           
1 แกไ้ขเพ่ิมเติม โดยระเบียบวิธีปฏิบติัส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. วำ่ดว้ยกำรรับส่งขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 10 เมษำยน  
พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภำคม พ.ศ. 2560) 
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“ผูก้  ำหนดเจำ้หนำ้ท่ีปฏิบติักำร” (designating person)  หมำยควำมวำ่   พนกังำนท่ี 
มีต ำแหน่งตั้งแต่ระดบัผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยข้ึนไปหรือเทียบเท่ำซ่ึงไดรั้บมอบหมำยจำกนิติบุคคลผูส่้ง 
ขอ้มูล ใหมี้อ ำนำจในกำรแต่งตั้ง เพิกถอน และก ำหนดสถำนะ ตลอดจนขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีของ
เจำ้หนำ้ท่ีปฏิบติักำร และใหร้วมถึงบุคคลอ่ืนท่ีมีต ำแหน่งในระดบัเดียวกบัพนกังำนขำ้งตน้ซ่ึงเป็น 
ผูรั้บด ำเนินกำรใหแ้ก่นิติบุคคลผูส่้งขอ้มูลเพื่อกำรดงักล่ำวดว้ย 

“ขอ้ควำม”  หมำยควำมวำ่   เร่ืองรำวหรือขอ้เท็จจริง ไม่วำ่จะปรำกฏในรูปแบบของ
ตวัอกัษร ตวัเลข เสียง ภำพ หรือรูปแบบอ่ืนใดท่ีส่ือควำมหมำยไดโ้ดยสภำพของส่ิงของนั้นเองหรือ 
โดยผำ่นวธีิกำรใด ๆ  

“ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์”  หมำยควำมวำ่   ขอ้ควำมท่ีไดส้ร้ำง ส่ง รับ เก็บรักษำ หรือ
ประมวลผล ดว้ยวธีิกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

“ลำยมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์”  หมำยควำมวำ่   อกัษร อกัขระ ตวัเลข เสียงหรือ
สัญลกัษณ์อ่ืนใด ท่ีสร้ำงข้ึนใหอ้ยูใ่นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงน ำมำใชป้ระกอบกบัขอ้มูล
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสดงควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งบุคคลกบัขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวตัถุประสงค ์
เพื่อระบุตวับุคคลผูเ้ป็นเจำ้ของลำยมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น  
และเพื่อแสดงวำ่บุคคลดงักล่ำวยอมรับขอ้ควำมในขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น 

“ลำยมือช่ือดิจิทลั”  หมำยควำมวำ่   ลำยมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ชนิดหน่ึงท่ีสร้ำงข้ึน 
โดยกำรน ำขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์มำแปลงเป็นตวัเลขและใชก้บัระบบคู่กุญแจ โดยน ำไปค ำนวณร่วมกบั
กุญแจส่วนตวัของผูล้งลำยมือช่ือในขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ ในลกัษณะท่ีสำมำรถใชกุ้ญแจสำธำรณะ 
ของผูล้งลำยมือช่ือตรวจสอบไดว้ำ่ลำยมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์นั้นไดส้ร้ำงข้ึนโดยกุญแจส่วนตวัของ 
ผูล้งลำยมือช่ือนั้นหรือไม่ และขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีกำรลงลำยมือช่ือดงักล่ำวไดมี้กำรแกไ้ข
เปล่ียนแปลงภำยหลงักำรลงลำยมือช่ือหรือไม่ 

“ผูใ้หบ้ริกำรออกใบรับรอง” (Certification Authority)  หมำยควำมวำ่   นิติบุคคลหรือ
หน่วยงำนซ่ึงท ำหนำ้ท่ีออกใบรับรอง เพื่อยนืยนัวำ่ขอ้มูลส ำหรับใชส้ร้ำงลำยมือช่ือดิจิทลัท่ีก ำกบัมำกบั
ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงส่งมำยงัส ำนกังำนเป็นของเจำ้หนำ้ท่ีปฏิบติักำรจริง 

“ใบรับรอง”  หมำยควำมวำ่   ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์หรือกำรบนัทึกอ่ืนใด ซ่ึงยนืยนั
ควำมเช่ือมโยงระหวำ่งเจำ้ของลำยมือช่ือกบัขอ้มูลส ำหรับใชส้ร้ำงลำยมือช่ือดิจิทลั 

ค ำวำ่ “คู่กุญแจ” (Key pair) “กุญแจส่วนตวั” (Private key) และ “กุญแจสำธำรณะ” 
(Public key) ใหมี้ควำมหมำยเช่นเดียวกบับทนิยำมของค ำดงักล่ำวท่ีก ำหนดไวใ้นกฎหมำยวำ่ดว้ย
ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
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ขอ้ 4   กำรรับส่งขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ตำมระเบียบวธีิปฏิบติัน้ีใหเ้ป็นไปตำม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  กำรก ำหนดเจำ้หนำ้ท่ีปฏิบติักำรและผูก้  ำหนดเจำ้หนำ้ท่ีปฏิบติักำรในกำรส่งขอ้มูล 
ใหเ้ป็นไปตำมหมวด 1 

(2)  กำรรับส่งขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ ใหเ้ป็นไปตำมหมวด 2 

ขอ้ 5   ในกรณีท่ีระเบียบวธีิปฏิบติัน้ีก ำหนดใหก้ำรด ำเนินกำรในเร่ืองใดตอ้งท ำเป็น
หนงัสือ กำรด ำเนินกำรดงักล่ำวจะตอ้งท ำใหป้รำกฏและน ำส่งในรูปเอกสำรส่ิงพิมพเ์ท่ำนั้น 

ขอ้ 6   ใหนิ้ติบุคคลท่ีประสงคจ์ะเป็นนิติบุคคลผูส่้งขอ้มูลโดยกรรมกำรผูมี้อ ำนำจ
กระท ำกำรแทนนิติบุคคลตำมกฎหมำย ลงนำมในหนงัสือแสดงควำมตกลงในกำรน ำส่งขอ้มูล
อิเล็กทรอนิกส์ ตำมแบบท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส ำนกังำน และมอบไวต่้อส ำนกังำนเพื่อเป็นหลกัฐำน 

หมวด 1 
กำรก ำหนดเจำ้หนำ้ท่ีปฏิบติักำรและผูก้  ำหนดเจำ้หนำ้ท่ีปฏิบติักำร 

ในกำรส่งขอ้มูล 
     

ขอ้ 7   ใหนิ้ติบุคคลผูส่้งขอ้มูลแจง้รำยช่ือของเจำ้หนำ้ท่ีปฏิบติักำร  รวมทั้งขอบเขต
อ ำนำจหนำ้ท่ีของเจำ้หนำ้ท่ีปฏิบติักำรรำยดงักล่ำวต่อส ำนกังำนเป็นหนงัสือ และในกรณีท่ีนิติบุคคล 
ผูส่้งขอ้มูลประสงคจ์ะจดัให้มีบุคคลซ่ึงท ำหนำ้ท่ีผูก้  ำหนดเจำ้หนำ้ท่ีปฏิบติักำร ใหนิ้ติบุคคลดงักล่ำว 
แจง้รำยช่ือของผูก้  ำหนดเจำ้หนำ้ท่ีปฏิบติักำร  รวมทั้งขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีของผูก้  ำหนดเจำ้หนำ้ท่ี
ปฏิบติักำรรำยดงักล่ำวต่อส ำนกังำนเป็นหนงัสือดว้ย 

หนงัสือแต่งตั้ง เพิกถอน หรือเปล่ียนแปลงขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีของเจำ้หนำ้ท่ี
ปฏิบติักำร ตอ้งลงนำมโดยกรรมกำรผูมี้อ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคลตำมกฎหมำย  เวน้แต่ 
ในกรณีท่ีนิติบุคคลผูส่้งขอ้มูลมีกำรแต่งตั้งผูก้  ำหนดเจำ้หนำ้ท่ีปฏิบติักำรไว ้ ในกรณีเช่นวำ่น้ี  
หนงัสือแต่งตั้งเจำ้หนำ้ท่ีปฏิบติักำรจะลงนำมโดยผูก้  ำหนดเจำ้หนำ้ท่ีปฏิบติักำรซ่ึงไดรั้บมอบหมำยก็ได ้

หนงัสือแต่งตั้ง เพิกถอน หรือเปล่ียนแปลงขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีของผูก้  ำหนด
เจำ้หนำ้ท่ีปฏิบติักำรตอ้งลงนำมโดยกรรมกำรผูมี้อ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคลตำมกฎหมำยของ 
นิติบุคคลผูส่้งขอ้มูล 

กำรแจง้ขอ้มูลท่ีก ำหนดตำมขอ้น้ีใหเ้ป็นไปตำมแบบท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส ำนกังำน 
และใหถื้อวำ่กำรแจง้ดงักล่ำวจะมีผลบงัคบัไดก้็ต่อเม่ือหนงัสือดงักล่ำวไดน้ ำส่งถึงส ำนกังำนโดยชอบแลว้ 
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ขอ้ 8   ก่อนเร่ิมกำรส่งขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีก ำกบัดว้ยลำยมือช่ือดิจิทลัต่อส ำนกังำน 
ใหเ้จำ้หนำ้ท่ีปฏิบติักำรของนิติบุคคลผูส่้งขอ้มูลจดัใหมี้ใบรับรองท่ีออกโดยผูใ้หบ้ริกำรออกใบรับรองท่ี
น่ำเช่ือถือ 

ใบรับรองตำมวรรคหน่ึงตอ้งมีรูปแบบมำตรฐำนตำมท่ีก ำหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์อง
ส ำนกังำน 

ขอ้ 9   ผูใ้หบ้ริกำรออกใบรับรองท่ีน่ำเช่ือถือตำมขอ้ 8 ตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
(1)  กรณีผูใ้หบ้ริกำรออกใบรับรองภำยในประเทศตอ้งเป็นนิติบุคคลหรือหน่วยงำน 

ท่ีไดรั้บใบรับรองจำกผูใ้หบ้ริกำรออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชำติ (Thailand National Root 
Certification Authority) 

(2)  กรณีผูใ้หบ้ริกำรออกใบรับรองต่ำงประเทศตอ้งเป็นนิติบุคคลหรือหน่วยงำนท่ีมี
ช่ืออยูใ่น Trusted Root Certification Authority ของระบบปฏิบติักำรไมโครซอฟต์หรือเป็น immediate 
certification authority ของ Trusted Root Certification Authority ของระบบปฏิบติักำรดงักล่ำว 

ขอ้ 10   เพื่อประโยชน์ในกำรรักษำควำมปลอดภยัของกำรรับส่งขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ท่ีก ำกบัดว้ยลำยมือช่ือดิจิทลั นิติบุคคลผูส่้งขอ้มูลตอ้งมีมำตรกำรในกำรควบคุมดูแลใหเ้จำ้หนำ้ท่ี
ปฏิบติักำรปฏิบติัตำมหนำ้ท่ีและขอ้ผกูพนัท่ีผูใ้หบ้ริกำรออกใบรับรองก ำหนดในแนวนโยบำย 
(Certificate Policy: CP) และแนวปฏิบติั (Certificate Practice Statement: CPS) ของผูใ้หบ้ริกำรออก
ใบรับรองอยำ่งเคร่งครัด 

หมวด 2 
กำรรับส่งขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ 

     

ขอ้ 11   กำรส่งขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อส ำนกังำนทุกคร้ังตอ้งกระท ำโดยมีกำรลง
ลำยมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ของเจำ้หนำ้ท่ีปฏิบติักำร ตำมประเภทและวธีิกำรท่ีระบุในคู่มือกำรใชง้ำน
ส ำหรับกำรรับส่งขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์หรือคู่มืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส ำนกังำน 

ขอ้ 12   ในกำรส่งขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อส ำนกังำน นิติบุคคลผูส่้งขอ้มูลตอ้งมี
มำตรกำรในกำรควบคุมดูแลให้เจำ้หนำ้ท่ีปฏิบติักำรด ำเนินกำรส่งขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อส ำนกังำน 
ใหเ้ป็นไปตำมคู่มือกำรใชง้ำนส ำหรับกำรรับส่งขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์หรือคู่มืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจดัไว้
บนเวบ็ไซตข์องส ำนกังำนอยำ่งเคร่งครัด 
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ขอ้ 13   ใหถื้อวำ่ส ำนกังำนไดรั้บขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ต่อเม่ือส ำนกังำนไดแ้จง้เป็น
ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ดว้ยขอ้ควำมวำ่ “ส ำนกังำนไดรั้บขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงเป็นไปตำมขอ้ก ำหนด
ทำงเทคนิคแลว้” หรือขอ้ควำมอ่ืนในท ำนองเดียวกนั 

กำรแจง้ของส ำนกังำนตำมวรรคหน่ึงมิใหถื้อเป็นกำรรับรองหรือแสดงวำ่ส ำนกังำน 
ไดต้รวจสอบแลว้ถึงควำมครบถว้นถูกตอ้งของสำระของขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีน ำส่ง 

ขอ้ 14   ส ำนกังำนมีสิทธิปฏิเสธไม่รับขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีไดส่้งต่อส ำนกังำนใน
กรณีดงัต่อไปน้ี 

(1)  เม่ือขอ้มูลทำงเทคนิคบ่งช้ีวำ่ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีน ำส่งถูกแกไ้ข เพิ่มเติม  
หรือเปล่ียนแปลงภำยหลงักำรส่ง หรือมีควำมผดิปกติของลำยมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีก ำกบัขอ้มูล
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีน ำส่ง 

(2)  เม่ือพบวำ่ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีไดรั้บไม่เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดทำงเทคนิคท่ี 
ระบุไวใ้นคู่มือกำรใชง้ำนส ำหรับกำรรับส่งขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์หรือคู่มืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจดัไว ้
บนเวบ็ไซตข์องส ำนกังำนท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นเวลำท่ีไดน้ ำส่งขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น 

ในกรณีท่ีส ำนกังำนปฏิเสธไม่รับขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์  ส ำนกังำนจะแจง้เป็นขอ้มูล
อิเล็กทรอนิกส์ใหเ้จำ้หนำ้ท่ีปฏิบติักำรของนิติบุคคลผูส่้งขอ้มูลทรำบโดยทนัที 

ขอ้ 15   ในกำรส่งหรือกำรรับขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ใหถื้อเอำ 
(1)1  เวลำตำมท่ีปรำกฏท่ีระบบคอมพิวเตอร์ของส ำนกังำน ณ ขณะท่ีเจำ้หนำ้ท่ี

ปฏิบติักำรของนิติบุคคลผูส่้งขอ้มูลกดส่งขอ้มูลเป็นเวลำส่ง และเวลำตำมท่ีปรำกฏท่ีระบบรับรองเวลำ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีน่ำเช่ือถือ ณ ขณะท่ีส ำนกังำนไดรั้บขอ้มูลเป็นเวลำรับ 

(2)  ท่ีท  ำกำรส ำนกังำนใหญ่ของนิติบุคคลผูส่้งขอ้มูลเป็นสถำนท่ีท่ีส่งขอ้มูล และ 
ท่ีท ำกำรของส ำนกังำนเป็นสถำนท่ีท่ีไดรั้บขอ้มูล 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1 แกไ้ขเพ่ิมเติม โดยระเบียบวธีิปฏิบติัส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. วำ่ดว้ยกำรรับส่งขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 10 เมษำยน  
พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภำคม พ.ศ. 2560) 
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หมวด 3 
บทเฉพำะกำล 

     

ขอ้ 16   ใบรับรองท่ีส ำนกังำนออกตำมระเบียบวธีิปฏิบติัส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยว์ำ่ดว้ยกำรรับส่งขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2547  ก่อนวนัท่ี
ระเบียบวธีิปฏิบติัน้ีใชบ้งัคบั ใหใ้ชไ้ดจ้นกวำ่จะส้ินอำยใุบรับรองนั้น และใหถื้อวำ่ใบรับรองดงักล่ำว
เป็นใบรับรองท่ีออกโดยผูใ้ห้บริกำรออกใบรับรองตำมระเบียบวธีิปฏิบติัน้ี 

      ประกำศ  ณ  วนัท่ี 11 กนัยำยน พ.ศ. 2557 
 
 
 
 (นำยวรพล  โสคติยำนุรักษ)์ 
 เลขำธิกำร 
 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์


